
 

 

 

 

Basın Bülteni 
 

BASF’den geleceğin görüntüleme 
teknolojisine 4 milyon dolarlık yatırım 
 

 BASF Venture Capital, kuantum noktacığı (Quantum 
Dot) teknolojisi ile LCD ekran renk performansı ve 
enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sağlayan 
ABD’li teknoloji şirketi QD Vision'a 4 milyon dolar 
yatırım gerçekleştirdi. 
 

BASF, bünyesinde faaliyet gösteren BASF Venture Capital aracılığı ile 

Amerikan teknoloji şirketi QD Vision Inc.'e 4 milyon dolarlık yatırım yaptı.  

QD Vision, benzersiz elektro-optik özelliklere ve görüntüleme, 

aydınlatma, fotovoltaik, sensör ve diagnostik alanlarında geniş bir 

uygulama yelpazesine sahip bir nano malzeme sınıfı olan kuantum 

noktacıkları konusunda lider bir şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket, 

minimal maliyetle Sıvı Kristal (LCD) Ekranların renk gamını önemli 

ölçüde artırmayı sağlayan kuantum noktacığı tabanlı bileşenler 

geliştiriyor ve pazarlıyor. 

 

İki şirket, LCD ekranlarda kullanılmak üzere kuantum noktacığı ile 

artırılmış arka ışık ve renk filtresini ortak geliştirmek üzere sözleşme 

imzaladığını duyurdu. İşbirliği sayesinde, geniş renk gamı teknolojilerine 

yönelik artan talebe yanıt verilmesi hedefleniyor. Geniş renk gamı 

teknolojisi ile bugün kullanılan Ultra Yüksek Çözünürlük (Ultra High-

Definition - UHD) ve 4K ekranlardan çok daha fazla rengi göstermesi 

mümkün olacak. 
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Sayfa 2  

BASF Venture Capital Genel Müdürü Dirk Nachtigal gerçekleştirdikleri 

yatırım ile ilgili olarak, "QD Vision'un ürünleri, çok daha düşük enerji 

tüketimi ile benzersiz bir LCD görüntü deneyimi sağlıyor. Gerçekleştirilen 

inovasyonun, yeni nesil LCD cihazlarda geniş bir uygulamaya sahip 

olacağını düşünüyoruz." dedi. 

 

Normal LCD TV'lerde sistem arka ışığında beyaz LED'ler kullanıyor, 

ancak söz konusu beyaz LED'ler genişbant ışık yayımına sahip. Bu 

nedenle renk filtresi tarafından oluşturulan kırmızı, yeşil ve mavi renkler, 

istenilen canlılığa sahip olmuyor. Ancak QD Vision'un color IQ™ 

teknolojisi, LCD'ler için optimize edilmiş bir şekilde oldukça saf, canlı, dar 

bant genişliğinde kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayıyor. Bu sayede QD 

Vision, daha yüksek çözünürlük, daha iyi kontrast ve ayrıca daha geniş 

bir renk gamını bir araya getiren UHD ekran trendini daha kolay 

yakalayabilecek. 

 

BASF Asya Pasifik Dağılım ve Pigmentler Kıdemli Başkan Yardımcısı ve 

BASF Elektronik Uzmanlığı İş Sorumlusu Jeff Knight, "Mevcut standart 

LCD teknolojisi, bir insan gözünün görebileceği renklerin sadece üçte 

birini görüntüleyebiliyor. Bu alanda yapılacak geliştirme ve iyileştirmeler, 

bu alanın ticari potansiyelini göstermektedir. QD Vision'un Color IQ 

teknolojisini BASF'nin renk filtreleri alanındaki yetenekleri ile birleştirerek 

gelecek nesil ekran rengi standartlarını yakalayan gelişmiş ekran 

malzemelerini birlikte geliştirebileceğiz." dedi. 
 
BASF Hakkında  

BASF olarak biz kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. BASF, 

113.000 çalışanı ve 200 milyar TL’yi aşkın (74 milyar Avro) yıllık satış rakamı ile 

dünyanın lider kimya şirketi unvanını taşıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal 

sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiren BASF, Ar-Ge yatırımları ve buluşları 

sayesinde neredeyse tüm endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ürün 

sağlıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Kimyasal, plastik, performans ürünleri, ziraat, 

petrol ve gaz gibi geniş bir yelpazeye yayılan BASF ürün ve çözümleri, 

yeryüzündeki kıt kaynakların korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra gıda ve 

besinlerin sağlıklı üretilmesini sağlıyor ve yaşam kalitesinin yükselmesine 

yardımcı oluyor. Kısacası BASF, sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyor. 

BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası (BFA) ve Zürih 

borsasında (AN) işlem görmektedir.  

 

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr   

http://www.basf.com.tr/

